STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
16. schůze rady města dne: 18.08.2020
Bod pořadu jednání: 63
Uzavření licenční smlouvy s Krajskou hygienickou stanicí
Stručný obsah: Licenční smlouva mezi SML a Krajskou hygienickou stanicí poskytuje oprávnění
(licenci) k výkonu práva užít Street View Strossovy vily.

MML, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
Důvod předložení: Nastavení oprávnění (licence) k výkonu práva užít Street View Strossovy vily.
Zpracoval:

Kvasnička Jaromír, Ing. - vedoucí oddělení kultury

Projednáno s:

PhDr. Mgr. Ivanem Langrem, náměstkem primátora

Předkládá:

Sabáčková Markéta, Mgr. Bc. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
uzavření licenční smlouvy k výkonu práva užít Street View Strossovy vily mezi statutárním
městem Liberec a Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje se sídlem v Liberci, IČ:
71009302, se sídlem: Husova 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec dle přílohy č. 1
ukládá
zajistit uzavření této smlouvy dle přílohy č. 1
P: Sabáčková Markéta, Mgr. Bc. - vedoucí odboru cestovního ruchu, kultury a sportu
T: 27.08.2020

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v
radě města.
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Důvodová zpráva
SML dlouhodobě a systematicky spolupracuje s našim partnerským městem Žitavou na mezinárodní
akci Dny evropského kulturního dědictví, v rámci této akce dochází k otevření pámátek a historických
sídel pro veřejnost, vybíráme většinou objekty které nejsou standardně otevřeny. V tomto roce bude
město Žitava realizovat pouze virtuální prohlídky (nebude možné objekty navštívit osobně). Město
Liberec také vytipovalo několik objektů, které jsou vhodné pro virtuální prohlídky. Jedním z objektů,
kde bude probíhat virtuální prohlídka je právě objekt Krajské hygienické stanice - Strossova vila.
Licenční smlouva nastavuje možnost bezplatné nekomerční propagace Strossovy vily pro Krajskou
hygienickou stanici.
Přílohy:
Příloha č. 1 Licenčni smlouva
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Licenční smlouva
uzavřená podle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01, Liberec - Liberec I-Staré Město
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem
ve věcech této smlouvy zastoupené Mgr. Bc. Markétou Sabáčkovou, vedoucí odboru
cestovního ruchu, kultury a sportu
dále jen „poskytovatel“

a
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci
Husova 186/64, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec
IČ: 71009302
osoba oprávněná podepsat smlouvu: MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., ředitel
dále jen „nabyvatel“
takto:
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě
dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

Článek I.
Předmět smlouvy
1. Touto smlouvou poskytuje poskytovatel za podmínek a v rozsahu uvedeném v článku II. této
smlouvy nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva užít Street View Strossovy vily
(„dílo“) pro níže uvedený účel umístěním na své webové stránky www.khslbc.cz a to formou
prolinku.
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2. Poskytovatel poskytuje nabyvateli nevýhradní licenci.
3. Nabyvatel je oprávněn k výkonu práva užít dílo pro své účely na svých webových stránkách
formou odkazu.
4. Nabyvatel není oprávněn postoupit licenci třetím osobám, pouze s písemným souhlasem
poskytovatele.
5. Nabyvatel může oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) zcela nebo zčásti postoupit
třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele.

Článek II.
Podmínky a rozsah užití díla
1. Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci za účelem propagace Strossovy vily, Liberec,
Liberec V-Kristiánov, Husova č.p. 186/64, rejst. č. ÚSKP 43954/5-5238, ve které má
nabyvatel sídlo.
2. Nabyvatel není oprávněn využívat licenci pro komerční účely.
3. Licence se poskytuje bezplatně na dobu neurčitou s tím, že každá strana je oprávněna tuto
smlouvu vypovědět. V tomto případě činí výpovědní lhůta 3 měsíce od písemného doručení
výpovědi protistraně.
4. Nabyvatel je povinen zajistit, že zveřejnění díla nebude užito způsobem snižujícím hodnotu
díla a že užíváním díla nebude dílo zlehčováno samo o sobě nebo nevhodným kontextem.

Článek III.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nabyvatel není povinen licenci poskytnutou na základě této smlouvy využít.
2. O způsobech využití licence je nabyvatel povinen poskytovatele kdykoli na jeho žádost
informovat a umožnit mu dohled nad způsobem využití licence.

Článek IV.
Ostatní ustanovení
1. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající autorský zákon
a občanský zákoník.
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Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a
to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, které mají platnost a závaznost
originálu. Obě strany obdrží po jednom.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Uzavření smlouvy bylo
schváleno usnesením Rady města Liberce č.
ze dne

V Liberci dne ………

V Liberci dne …….

Za poskytovatele

Za nabyvatele

………………………………

…………………………

Mgr. Bc Markéta Sabáčková
vedoucí odboru cestovního ruchu,
kultury a sportu

MUDr. Jiří Valenta, Ph.D.
ředitel
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